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ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน
(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่
(3) ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณ ต าง ๆ ที่ เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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(4) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนา
ในทุกระดับ
(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสง เสริ มศั กยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ ชุมชน
เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสู
ความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
(6) กํ า หนดมาตรฐานและเกณฑ ชี้ วั ด ด า นพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให มี เ กณฑ ชี้ วั ด
ดานพัฒนาชุมชนที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
(7) วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ และพัฒนาองคความรูดานการจัดการความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน ตลอดจนสงเสริมและแสวงหาวิธีการใหม ๆ เพื่อสรางและพัฒนาระบบการ
จัดการความรูของชุมชน
(8) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบขอมูล
แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อใหการบริหาร
จัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทําระบบ
สารสนเทศชุ มชน รวมทั้ งการส งเสริ มการใช ประโยชน จากข อมู ลเป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
(9) อํานวยการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม การสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
(10) ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาวิเคราะหและนําไปสูการปรับใช
ใหสอดคลองกับสถานการณภายใตขอจํากัด
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ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง
มอบหมายงาน แกป ญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3.

ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
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4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อชวยให
ภารกิจที่กําหนดไวดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ให คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการแก เ จ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การบริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่ประชาชนมีสวนรวม
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหความรู คําปรึกษา แนะนํา ดานพัฒนาชุมชน และการใช
ประโยชนจากขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนแกองคกรและหนวยงานตาง ๆ และภาคี
การพัฒนา เพื่อสงเสริมใหหนวยงานดังกลาวมีขอมูลในการปฏิบัติงานและนําไปใชกําหนดนโยบายและ
การวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(4) กํ าหนดรู ปแบบ /แนวทางการจั ดทํ าสื่ อประชาสั มพั นธ ข อมู ล ข าวสารเกี่ ยวกั บ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน ขอมูลสารสนเทศชุมชน ขอมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร และใหบริการแกหนวยงานและองคกรตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป
2.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทกั ษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

